
ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΕΡΑ 

 

 Η θερμοκρασία του αέρα, σε έναν τόπο, εξαρτάται κυρίως από: 

 Την απόστασή του από τον Ισημερινό 

 Το υψόμετρό του 

 Την απόστασή του από τη θάλασσα 

 Η αέρια μάζα στην τροπόσφαιρα βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, οριζόντια & κάθετα 

 Οποιαδήποτε οριζόντια κίνηση της αέριας μάζας ονομάζεται άνεμος 

 Βασική αιτία δημιουργίας ανέμου είναι η διαφορά θερμοκρασίας αερίων μαζών 

 Όταν μια αέρια μάζα θερμαίνεται γίνεται αραιότερη άρα ελαφρύτερη, από τις 

ψυχρότερες μάζες αέρα και τείνει να κινηθεί ανοδικά 

 Όταν μια αέρια μάζα ψύχεται γίνεται πυκνότερη άρα βαρύτερη ελαφρύτερη, από τις 

θερμότερες μάζες αέρα και τείνει να κινηθεί καθοδικά 

 Κάθε κάθετη κίνηση της αέριας μάζας ονομάζεται ρεύμα 

 Όταν ένα ρεύμα κινείται «προς τα πάνω» ανοδικά ονομάζεται ανοδικό ρεύμα 

 Όταν ένα ρεύμα κινείται «προς τα κάτω» - καθοδικά ονομάζεται καθοδικό ρεύμα 

 Η διεύθυνση του ανέμου, βάσει συνθήκης, χαρακτηρίζεται από το σημείο του ορίζοντα 

από το οποίο πνέει ο άνεμος και όχι προς τα εκεί που κατευθύνεται 

 Η έκφραση της κατεύθυνσης του ανέμου δίνεται σε μοίρες με αφετηρία το Βορρά 

 

 Βορράς (Β) – North (N) = 0
ο
  

    

Βορειοδυτικά (ΒΔ) – 

SouthWest (SW) 

 

ΒόρειοΑνατολικά (ΒΑ) – 

NorthEast (NE) 

Δύση (Δ) – 

West (W) = 270
ο
 

Ανατολή (Α) – 

East (E) = 90
ο
 

ΝότιοΔυτικά (ΒΔ) –   

SouthΕst (SW) 

ΝότιοΑνατολικά (ΝΑ) –  

SouthΕst (SΕ) 

    

 Νότος (Ν) – South (S) = 180
ο
  

  



Διεύθυνση 

Ανέμου 
Ονομασίες 

Μοίρες Επίσημη Κοινή Διεθνές Σύμβολο Διεθνές όνομα 

Β - 000
ο
 Βόρειος Τραμουντάνα N North 

ΒΑ - 045
ο
 Μέσης Γραίγος NE Northeast 

Α - 090
ο
 Απηλιώτης Λεβάντες E East 

ΝΑ - 135
ο
 Εύρος Σιρόκος SE Southeast 

Ν - 180
ο
 Νότιος Όστρια S South 

ΝΔ - 225
ο
 Λίβας Γαρμπής SW Southwest 

Δ - 270
ο
 Ζέφυρος Πουνέντης W West 

ΒΔ - 315
ο
 Σκίρων Μαΐστρος NW Northwest 

 

Σημείωση: Γνωρίζουμε μόνο Μοίρες, διεθνές σύμβολο και διεθνές όνομα 

 

 Η ένταση του ανέμου εκφράζεται με: 

1) Την πίεση που ασκείται πάνω σε ένα σώμα, 

2) Την ταχύτητα που κινείται, 

3) Χρήση της εμπειρικής κλίμακας Beaufort, η οποία στηρίζεται περισσότερο στα 

αποτελέσματα που έχει ο άνεμος 

4) Η ένταση του ανέμου εκφράζεται με:  

a. Την ταχύτητα που κινείται ο αέρας 

b. Τη χρήση κλίμακας Μποφόρ (Beaufort) 

c. Την πίεση που ασκείται πάνω σε ένα σώμα, 

5) Η ταχύτητα του ανέμου μετριέται σε: 

a. Μίλια ανά ώρα – mph ή χιλιόμετρα ανά ώρα - km/h 

b. Κόμβοι (ναυτικά μίλια ανά ώρα) (Kn ή Kt)  

c. Μέτρα ανά δευτερόλεπτο - m/s 

 

Σημείωση: Η κλίμακα Μποφόρ - Beaufort είναι εμπειρικός τρόπος μέτρησης της έντασης του 

ανέμου. Βασίζεται στην παρατήρηση των αποτελεσμάτων του σε στεριά ή  θάλασσα. 

«Beaufort Wind Force Scale» ή «Kλίμακα Έντασης Ανέμου Μποφόρ» 
 

Κλίμακα 

Χαρακτηρισμός 

Άνεμος Θάλασσα 

0 Άπνοια Γαλήνια 

1 Σχεδόν άπνοια Ρητιδούμενη 

2 Πολύ ασθενής Ήρεμη 

3 Ασθενής Λίγο ταραγμένη 

4 Σχεδόν μέτριος Λίγο έως Ταραγμένη 

5 Μέτριος Ταραγμένη 

6 Ισχυρός Κυματώδης 

7 Σφοδρός Κυματώδης έως πολύ 

8 Θυελλώδης Έως Τρικυμιώδης 

9 Πολύ θυελλώδης Τρικυμιώδης 

10 Θύελλα Πολύ τρικυμιώδης 

11 Σφοδρή θύελλα Εξαιρετικά τρικυμιώδης 

12 Τυφώνας Μαινόμενη 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1%CE%BA%CE%B1_%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%86%CF%8C%CF%81
https://en.wikipedia.org/wiki/Beaufort_scale


Σημείωση: Γνωρίζουμε για την ένταση μόνον κλίμακα Beaufort & χαρακτηρισμό του ανέμου 

 

Οι άνεμοι κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 Σταθερός: Διατηρεί σταθερή κατεύθυνση 

 Μεταβλητός: Αλλάζει κατεύθυνση ή και ένταση 

 Λείος: Χωρίς αυξομειώσεις στην έντασή του 

 Ριπαίος: Μεταβαλλόμενη ένταση σε χρονικά διαστήματα 

 Εποχικός: Εμφανίζεται σε συγκεκριμένες μόνο εποχές 

 Τοπικός: Επικρατεί μόνο σε συγκεκριμένες περιοχές 

 

Εργασία για το σπίτι: 

1) Να διαβάσετε – ακούσετε πρόβλεψη του καιρού, από δίκτυο, τηλεόραση ή εφημερίδα 

2) Να αναγνωρίσετε λέξεις που συναντήσαμε στο μάθημα 

3) Να σημειώσετε άγνωστες λέξεις 

Παραδείγματα στο διαδίκτυο: 

http://forecast.uoa.gr, www.meteo.gr, http://poseidon.hcmr.gr/ & www.windguru.com,   

http://forecast.uoa.gr/
http://www.meteo.gr/
http://poseidon.hcmr.gr/
http://www.windguru.com/
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